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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย 

และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านประมง 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย 
และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านประมง 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการส าคัญ ขอให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
 4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3 

(ทั้งสองฝุายเห็นพ้องให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในวันท่ี 14 พ.ย. 2560 ก่อนการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 
50 ปี การก่อตั้งศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ 

สปป.ลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านประมง โดยที่กิจกรรมด้านประมงมีบทบาท
ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ กรมประมงแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงได้ท าความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้แห่ง สปป .ลาว  
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านประมงอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบทวิภาคี 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
และเทคโนโลยี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประมง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กรมประมงจึงได้จัดท าร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กษ. และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวง 
กสิกรรมและปุาไม้แห่ง สปป.ลาว ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านประมง (Memorandum of Understanding between the 
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the 
Department of Livestock and Fisheries, the Ministry of Agriculture and Forestry of the Lao People’s 
Democratic Republic on Fisheries Cooperation) โดยกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้ 
แห่ง สปป.ลาว ได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ แล้วเมื่อวันที่ 20 ม.ิย. 2560 

3. อธิบดีกรมปศุสัตว์และประมงแห่ง สปป.ลาว จะเดินทางร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้ง 
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งสองฝุาย
จึงเห็นพ้องให้มีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ในวันที่ 14 พ.ย. 2560 ก่อนการจัดงานดังกล่าว 

4. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้มีสาระส าคัญเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เทคโนโลยี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประมง รวมถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในสาขาประมง
ภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบของแต่ละฝุาย รวมถึงความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. กรมประมงได้มีหนังสือถึง กต. ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสารัตถะ ข้อผูกพันทางกฎหมายของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว ต่อมา กต. ได้แจ้งตอบความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) กต. ไม่มีข้อขัดข้องต่อหลักการและสาระส าคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  หากส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องสามารถปฏิบัติได้ภายใต้ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณไว้ด้วยแล้ว โดยเห็นว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นกรอบการด าเนินการส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง โดยก าหนดสาขา  
ความร่วมมือท่ีเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย การสัมมนาและการฝึกอบรม 
และพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านการประมงซึ่งจะพบหารือกันอย่างสม่ าเสมอ 
สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการประมงให้ เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นผลดีต่อการกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ 

2) กต. เสนอให้ปรับข้อความในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ประกอบด้วยในส่วนของอารัมภบท ย่อหน้า 4  
ให้ระบุวันที่ลงนามของบันทึกความเข้าใจฯ Article 9 (2) ควรตัดค าว่า “and obligations” Article 11 (1) ให้ใช้ค าว่า 
“EMTRY INTO EFECT, DURATION ...” Article 11 (1) ใช้ค าว่า “This MOU ...” Article 11 (2) ใช้ค าว่า “This 
MOU will remain in effect for ...”  

3) ประเด็นมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความตกลง 
ที่จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในระดับกรม โดยมีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเทคโนโลยีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการประมง รวมถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายในสาขา
ประมงภายในขอบเขตของกฎหมายและระเบียบของแต่ละฝุาย นอกจากนั้น อารัมภบทของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
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ยังระบุชัดเจนว่า ไม่ถือเป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันรัฐบาลทั้งสองประเทศ โดยเป็นเอกสารที่แสดงความเข้าใจฯ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสนธิสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดีร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ที่อาจมีผลผูกพันรัฐบาลและอาจมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นของไทยด้วย อาทิ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
ด้านประมงการจัดตั้งคณะท างาน และ focal point for coordination between agencies ตามที่ระบุในข้อ 1  
และข้อ 4 ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ กษ. จึงควรพิจารณาเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 4 (7) 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

6. กรมประมงได้ด าเนินการปรับข้อความตามที่ได้รับแจ้งจาก กต. แล้ว และได้ประสานแจ้ง สปป.ลาว เพื่อทราบ
การปรับข้อความและฝุาย สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งตอบว่าไม่ขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

7. การด าเนินความร่วมมือด้านประมงภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้จะมีผลให้ทั้งสองฝุาย  
สามารถด าเนินความร่วมมือด้านประมงระหว่างราชอาณาจักรไทย และ สปป.ลาว อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็น
การสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าในแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบันทึก
ความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมปศุสัตว์และประมง 
กระทรวงกสิกรรมและปุาไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา  

 1. เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลดตามกลุ่มเปูาหมาย  
3 กลุ่ม กรอบวงเงินงบประมาณ 4,715.19 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด 
และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น กรอบวงเงิน 4,703.78 ล้านบาท ดังนี ้

1.1 เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจาก
พายุตาลัสและเซินกา กรณีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ ...,  
น้ าไหลหลาก หรือ น้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2560 โดยไม่ได้ระบุว่าเกิดจากพายุตาลัส
และเซินกา ให้สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติ ครม. วันที่ 8 ส.ค. 2560 ได้เช่นเดียวกันกับประกาศเขตฯ  
ที่ระบุชื่อพายุตาลัสและเซินกากรอบวงเงิน 3,592.66 ล้านบาท 

1.2 เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครัวเรือนละ 3,000 บาท เนื่องจาก
พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม (พื้นที่ได้รับผลกระทบขยายจากช่วงพายุตาลัสและเซินกา) ช่วงภัย
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2560 ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ทั้งนี้ อัตราการช่วยเหลือ ขั้นตอนการด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง การขออนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 กรอบวงเงิน 750 
ล้านบาท 

1.3 เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง  
ตามข้อ 2.3 กรอบวงเงิน 127.61 ล้านบาท 

1.4 เห็นชอบการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 6 เดือน จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 622 แห่ง 
จ านวนสมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 233.51 ล้านบาท 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของเกษตรกรที่ประสบ
อุทกภัยต่อเนื่อง ให้ผ่านพ้นและสามารถฟ้ืนฟูคืนสภาพใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงประจ าสัปดาห์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 โดยมี รมว.กษ. เป็นประธาน 

พิจารณาก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด สรุปได้ดังนี้ 
1. กลุ่มเปูาหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

1.1 เกษตรกรที่ประสบช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) 43 จังหวัด เกษตรกร
ได้รับผลกระทบ 1.75 ล้านบาท 

1.2 เกษตรกรประสบช่วงภัยวันที่ 16 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2560 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศ และ 
ร่องมรสุม) 39 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 241,311 ราย 

1.3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพ้ืนท่ีลุ่มต่ า จ านวน 13 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบางระก า 
ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท – ปุาสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง โครงการฯ รังสิตใต้ ทุ่งบางบาล – บ้านแพน 
ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการฯ โพธ์ิพระยา โครงการฯ พระยาบันลือ พื้นที่ 1.41 ล้านไร่ เกษตรกร 68,190 ราย 

2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ าลด จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่ม 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นและลดรายจ่ายของครัวเรือนในอนาคต งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,715.19  
ล้านบาท จ าแนกตามกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้ 

2.1 ช่วงภัย 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 (พายุตาลัสและเซินกา) 
1) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท ผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จ านวนเกษตรกร 1,759,038 ครัวเรือน วงเงิน 5,363.74 ล้านบาท มติ ครม. 
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 อนุมัติวงเงิน 1,685 ล้านบาท กษ. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว 561,485 ครัวเรือน 
วงเงิน 1,684.455 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่รับการช่วยเหลือ จ านวน 1,197,553 ครัวเรือน  
วงเงิน 3,592.66 ล้านบาท ทั้งนี้ การด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรฯ ดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2560 เท่านั้น เมื่อตรวจสอบ 
การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ไม่ได้ระบุว่า เกิดจากพายุตาลัสและเซินกา  
แต่อยู่ในช่วงภัยดังกล่าว ส่งผลให้ไม่เข้าเง่ือนไขการให้ความช่วยเหลือตามมติ ครม. ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงภัยดังกล่าวข้างต้น ให้สามารถได้รับการช่วยเหลือ  
ตามมติ ครม. วันที่ 8 ส.ค. 2560 เช่นเดียวกัน จึงเห็นควรว่า หากจังหวัดใดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย ..., น้ าไหลหลาก หรือ น้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 
2560 ให้สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติ ครม. วันท่ี 8 ส.ค. 2560 เช่นเดียวกัน 

2) การช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส ารวจพบความเสียหาย
สิ้นเชิงแล้ว เกษตรกร 435,059 ราย พ้ืนที่ 3.22 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 12 ,431 ไร่ กระชัง 3,022 ตาราง
เมตร และสัตว์ตายหรือสูญหาย 60,591 ตัว แปลงหญ้า 92 ไร่ คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 3,665.04 ล้านบาท จ่ายเงิน
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ช่วยเหลือแล้ว 56,282 ราย คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 349.44 ล้านบาท 
3) โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการฟื้นฟู อาชีพด้านการเกษตร 

แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 (ครัวเรือนละ 5,000 บาท) มติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 อนุมัติวงเงิน 
2,295 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดเวทีชุมชนและเกษตรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

4) การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในห้วงภัยดังกล่าว วงเงิน 233.51 
ล้านบาท โดยสหกรณ์ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ 6 เดือน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 622 แห่ง จ านวนสมาชิก 138,317 มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 
ล้านบาท 

2.2 ช่วงภัย 16 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2560 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม) 
1) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ขยายพื้นที่จากช่วงพายุตาลัสและเซินกา 250,000 ครัวเรือน คิดเป็นกรอบวงเงิน 750 ล้านบาท โดยเกษตรกรต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

- เกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัยหรือ .., น้ าไหลหลาก หรือ น้ าเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันท่ี 16 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2560 และต้องเป็น
เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ในช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ช่วงภัย วันที่ 5 ก.ค. 
ถึง 15 ส.ค. 2560) 

- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่าน้ัน หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 
1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด 

- เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 ซึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง 
ทั้งนี้ อัตราการช่วยเหลือ ขั้นตอนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 

8 ส.ค. 2560 
2) การช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส ารวจพบความเสียหาย

สิ้นเชิงแล้ว เกษตรกร 22,428 ราย พื้นที่ 228,581 ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเกษตรกร 2,369 ไร่ กระชัง 368 
ตารางเมตร คิดเป็นเงินช่วยเหลือ 488.37 ล้านบาท อยู่ระหว่างส ารวจและประชาคม เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

3) การฟื้นฟูด้านการประกอบอาชีพเกษตรระยะสั้น 
- สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น โดโลไมท์ น้ าหมักชีวภาพ พด.2 ปุ๋ยหมักและปูนมาร์ล 
- สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา ส าหรับพ้ืนท่ีการเกษตร (พืชสวน) ในพื้นที่ 50,000 ไร่ 
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช รายละไม่เกิน 3 ไร่ (พืชไร่ 1 ไร่ พืชผัก 0.5 ไร่ และไม้ผล 1.5 ไร่)  
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เมล็ดพันธ์ุพืช ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว 8,000 ถุง/3,570 ซอง มันส าปะหลัง 100,000 ท่อน พืชผัก 17 ชนิด 53,980 ซอง 
สามารถสนับสนุนพ้ืนท่ีได้ 7,000 ไร่ 

2.3 พื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพ้ืนท่ีลุ่มต่ า 13 ทุ่ง 
1) สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวนาปี ไร่ละ 5 กิโลกรัม พ้ืนท่ี 1.41 ล้านไร่ จ านวน 7,075 ตัน 
2) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีลุ่มต่ าหลังปล่อยน้ าเข้าทุ่งปี 2561 จ านวน 20.2 ล้านตัว 
3) มาตรการเสริมอื่นๆ 

- โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 พื้นที่เปูาหมาย 150,000 ไร่ 2) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 พื้นที่เปูาหมาย 200,000 ไร่ มติ ครม. เมื่อวันท่ี 11 ก.ค. 2560 

- โครงการภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร 1 โครงการ คือ 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 พื้นที่เปูาหมาย 700,000 ไร่ มติ ครม.  
เมื่อวันท่ี 26 ก.ย. 2560 

- โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 13 ทุ่ง โดยส่งเสริมปลูกข้าวโพดพร้อมฝัก
ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและรับซื้อผลผลิต พื้นที่ 25,000 ไร่  

3. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 4,715.19 ล้านบาท แบ่งเป็น 
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 11.41 ล้านบาท 
3.2 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 4,703.78 ล้านบาท แบ่งเป็น 

1) ช่วงภัย 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 60 (พายุตาลัสและเซินกา)  
การให้ความช่วยเหลือ 1) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท  

งบกลาง 1,685 ล้านบาท (เกษตรกร 1,759,038 ครัวเรือน) ขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม 3,592.66 ล้านบาท  
2) การช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 3) โครงการ 9101 (ฟื้นฟูอุทกภัย) 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท งบกลาง 2,295 ล้านบาท 4) ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 6 เดือน มูลหนี้ต้นเงินกู้ 
15,568 ล้านบาท ขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม 233.51 ล้านบาท 

2) ช่วงภัย 16 ส.ค. – 31 ต.ค. 2560 (พายุทกซูรีหย่อมความกดอากาศต่ าและร่องมรสุม) 
การให้ความช่วยเหลือ 1) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท 

(เกษตรกร 250,000 ครัวเรือน) ขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม 750.00 ล้านบาท 2) การช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่เสียหายสิ้นเชิง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ยังด าเนินการส ารวจไม่เสร็จสิ้น) 3)การฟื้นฟูระยะสั้น สนับสนุนวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดิน สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชผัก พืชไร่ งบปกติ 9.21 ล้านบาท 

3) พื้นที่ลุ่มต่ า 13 ทุ่ง  
การให้ความช่วยเหลือ 1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปี ไร่ละ 5 กิโลกรัม พื้นที่ 1.41 ล้านไร่ 
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จ านวน 7,075 ตัน (กก.ละ 17.50บาท) ขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม 127.61 ล้านบาท 2) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า 
ในพื้นที่ลุ่มต่ าหลังปล่อยน้ าเข้าทุ่งปี 2561 จ านวน 20.2 ล้านตัว งบปกติ 2.20 ล้านบาท 3) มาตรการเสริมอื่นๆ  

รวม งบปกติ 11.41 ล้านบาท ขอสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม 4,703.78 ล้านบาท 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 3,000 บาท 
1) ช่วงภัยพายุตาลัสและเซินกา ระยะเวลา เสร็จสิ้น 30 พ.ย. 60 
2) ช่วงภัยทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ า และร่องมรสุม ระยะเวลา เสร็จสิ้น 31 ธ.ค. 60 

2. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวนาปี ระยะเวลา ก.พ. – มี.ค. 61 
3. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีลุ่มต่ า หลังปล่อยน้ าเข้าทุ่งปี 2561 ระยะเวลา ก.ย. – ต.ค. 61 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
 
สารัตถะ : กษ. โดยคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรเฉพาะกิจ เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการด า เนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันท่ี 18 พ.ค. 2560 ถึงวันท่ี 13 พ.ย. 2560 

 2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 26/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560 โดยขยายระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
เป็นระยะเวลา 180 วัน (นับจากวันท่ี 14 พ.ย. 2560) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 

2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เพื่อท าหน้าที่ 

1) ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
2) แก้ไขปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ปัญหาการด าเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
3) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเสนอต่อ 

คณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
2. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ด าเนินการแก้ไขปัญหาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน 2) การปรับปรุงโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 3) การบริหารจัดการภายในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 4) การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ประกอบกับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีประเด็นข้อตรวจพบท่ีส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) การจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรขาดประสิทธิผล 
2) การจัดการหนี้ของเกษตรกรบางส่วนไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุน 
การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรเกษตรกร  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) การบริหารจัดการและระบบข้อมูลลูกหนี้เกษตรกรบางส่วน ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : แนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้กรมประมงจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน 1 ล า 
วงเงินจัดซื้อ 15,126,061 บาท โดยขอใช้งบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามราคาที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการไว้ก่อนแล้ว 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ให้ใช้รูปแบบสัญญาซื้อขายตามแบบที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้หารือและผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด

กฎหมาย กรณีการน าเรือออกนอกระบบ การจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเจ้าของเรือประมง และการน าเรือไปจมท าปะการัง  
ตามศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ ซึ่งรวมถึงรับทราบการน าเรือประมงออก
นอกระบบ จ านวนทั้งหมด 54 ล า ประกอบด้วย เรือประมงที่จะน าออกนอกระบบโดยถอดเครื่องยนต์และ
ส่วนประกอบออกเพ่ือจมเป็นปะการังเทียม จ านวน 51 ล า ส่วนที่เหลือเป็นเรือประมงที่มีสภาพดีและกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังจะขอน าไปใช้ในราชการ จ านวน 3 ล า ซ่ึงจะต้องเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 รับทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ จ านวน 3 ล า โดยรับทราบถึงการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดซื้อ
เรือประมง น.เจริญชัยสมุทร 1 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน 1 ล า ในวงเงิน 12,536,163.04 บาท และ 
การยกเลิกการจัดซ้ือเรือประมง จ านวน 2 ล า ซ่ึงรวมถึงเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 ด้วย และจะน างบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการดังกล่าว ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าและวางปะการังเทียม และคุ้มครองป้องกันการบุกรุกท าลาย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายกรณีน าเรือ
ออกนอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์และเป็น
ประโยชน์กับทางราชการ รวมทั้งบรรเทาปัญหาตามหลักมนุษยธรรมให้กับ
ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบบนิเวศปะการังเทียมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ทั้งนี้ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. กษ. รายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาการน าเรือประมงออกนอก
ระบบเพื่อใช้ในราชการ จ านวน 3 ล า โดยมีการตรวจสภาพเรือและเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของเรือแล้วพบว่า เจ้าของ
เรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 ไม่ยินยอมขายในราคา 15,126,061 บาท ตามที่ภาครัฐก าหนด กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจึงยกเลิกการจัดซื้อเรือล าดังกล่าวและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 รับทราบการ
ยกเลิกการจัดซื้อเรือล าดังกล่าวด้วยแล้ว (ตามข้อ 2.) 

4. ต่อมาเจ้าของเรือประมง น. โชคพิกุลทอง 2 ได้ช้ีแจงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าไม่
สามารถประกอบอาชีพและขายเรือประมงให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลฯ 
ได้ยกเลิกการซื้อเรือต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบกับก าลังจะถูกฟูองล้มละลายจากสถาบันการเงินที่กู้เงินมาลงทุนท า
เรือประมงล าดังกล่าว จึงขอน าเรือประมงล าดังกล่าวกลับมาขายในราคาที่รัฐก าหนดให้ไว้ 

5. กรมประมงได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบเรือ น.โชคพิกุลทอง 2 พบว่าเรือ น.โชคพิกุลทอง 2 อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน คณะท างานฯ จึงได้มีมติเห็นควรรับซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 ตามราคากลางท่ีคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 (ตามข้อ 1.) ในวงเงิน 15,126,061 บาท และกรมประมงได้พิจารณาเห็นชอบ
ตามที่คณะท างานฯ เสนอแล้ว 

6. กษ. (กรมประมง) เห็นว่าการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 เพื่อใช้ในราชการเป็นการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ในการน าเรือออกนอกระบบเพื่อลดจ านวนเรือประมงให้เหมาะสมกับจ านวนสัตว์น้ าเพื่อ
รักษาสมดุลทางธรรมชาติรวมถึงบรรเทาความเสียหายตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐ 

มติ ครม. : รับทราบการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ จ านวน 1 ล า เพื่อไว้ใน
ราชการของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับแหล่งเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าว ให้กรมประมง
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กรมประมงรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม 
8,300 ล้านบาท เป็น 9,078 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 778 ล้านบาท) 

2. ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ จากเดิม 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2561) เป็น 11 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  

เริ่มด าเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๙ ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) ในกรอบวงเงินท้ังสิ้น ๘,๓๐๐ ลา้นบาท พร้อมท้ังอนุมัติหลักการให้กรมชลประทาน
สามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลง
อพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับท่ีดินแปลงอพยพ  

จากการด าเนินการก่อสร้างโครงการที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ประเมินราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขต
ชลประทาน และค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพที่ต้องจ่ายให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก  
การก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว  ปรากฏว่ามีวงเงินสูงกว่าวงเงินที่ได้
ประมาณการไว้เดิม ส่งผลให้กรอบวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินโครงการ เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ จึงจ าเป็นต้องเสนอขออนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณและระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิม เพื่อให้กรมชลประทาน
สามารถด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส าหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น จ านวน 778 ล้านบาท ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในการเป็นแหล่งน้ าต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้ง รวมถึงช่วย
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ าปราจีนบุรีและลุ่มน้ าสาขา ในเขตพื้นที่
อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามแผนการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
และในการด าเนินโครงการ ให้กรมชลประทานปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 
0718/102 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560) รวมทั้งให้เร่งรัดการด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามกรอบ
เวลาและวงเงินท่ีได้รับอนุมัติในครั้งนี้ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนามบิน

บุรีรัมย์) 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (สนามบินบุรีรัมย์) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากอากาศยานท่ีจะเดินทางเข้ามาในหรือเดินทางออกไปต่างประเทศและมีของน าเข้าหรือมีของส่งออก 

การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่นๆ จะต้องขึ้นลงทางสนามบินท่ีเป็นด่านศุลกากรเท่านั้น การที่จะให้สนามบิน
ใดๆ ในประเทศสามารถด าเนินการดังกล่าวได้ จะต้องออกกฎกระทรวงก าหนดให้สนามบินดังกล่าวเป็นด่านศุลกากร 

2. การด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงที่เสนอมีสาระส าคัญและรายละเอียด ดังน้ี 
สนามบินบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขท่ี 143 ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีบริเวณสนามบินบุรีรัมย์

เป็นเขตศุลกากรและเพื่อให้เป็นที่ส าหรับการน าของเข้า การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่นๆ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

3. เนื่องจากกรมศุลกากร ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายศุลกากร เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แล้วออกกฎหมายฉบับใหม่ โดยตราพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงต้องออกกฎกระทรวงก าหนดให้
สนามบินบุรีรัมย์เป็นด่านศุลกากร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยมีเหตุผลในทาง
ราชการที่เห็นสมควรออกกฎกระทรวงก าหนดให้สนามบินบุรีรัมย์เป็นด่านศุลกากร เพื่อให้อากาศยานขึ้นลง และมีการน า
ของเข้าหรือส่งของออก หรือ การผ่านแดน การถ่ายล า และศุลกากรอื่นๆ ส าหรับของทุกประเภท ทางสนามบินดังกล่าวได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (สนามบินบุรีรัมย์) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม./กป./ปศ./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นที่ส าหรับการน าของเข้า การส่งของออก การผ่าน
แดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยให้ตรวจพิจารณารวมกับร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และ
ก าหนดที่ใดๆ ให้เป็นด่านพรมแดน พ.ศ. .... (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0503/19043 ลงวันที่  
3 พฤศจิกายน 2560) เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑) ก าหนดให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจและหน้าท่ีเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส าหรับเป็นกรอบช้ีทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้ 
เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยผ่านแผนในระดับต่างๆ 

๒. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ (ร่าง) นโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และมอบหมายให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) น าร่างนโยบายดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศใช้ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓. สาระส าคัญของ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน และเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย ๔ นโยบายหลัก ดังนี ้

- นโยบายที่ ๑ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพื่อความสมดุลเป็นธรรม และยั่งยืน 
- นโยบายที่ ๒ สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน 
- นโยบายที่ ๓ ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างบูรณาการในระยะ 
20 ปีข้างหน้า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- นโยบายที่ ๔ สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ (ร่าง) นโยบายและดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตร

และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ กษ. ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ดีในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน า (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : การเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขต

บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA 
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ลงนามในร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA 
 3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
 4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างความตกลง AHKFTA 
และร่างความตกลง AHKIA 

 5. น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อความตกลง AHKFTA และความตกลง 
AHKIA 

 6. มอบหมายให้กรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความตกลง 
AHKTA มีผลใช้บังคับภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่ระบุไว้ในร่างความตกลง AHKFTA เมื่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างความตกลง AHKFTA แล้ว 

 7. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการมอบสัตยาบันสารของความตกลง AHKFTA และความตก
ลง AHKIA ให้แก่เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันสารความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มีมติเห็นชอบต่อความตกลงดังกล่าวแล้ว 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่อาเซียนรวมทั้งไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า อาเซียนและฮ่องกงได้ก าหนดให้มีการลงนามในร่างความตกลง AHKFTA  

และร่างความตกลง AHKIA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 (ASEAN  Summit) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และก าหนดให้ความตกลงท้ังสองฉบับมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยสรุปได้
ดังนี ้

1) ร่างความตกลง AHKFTA มีจ านวนบท 14 บท ครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าสินค้าการค้าบริการ และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

2) ร่างความตกลง AHKIA มีจ านวนบท 29 บท ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริม 
และการอ านวยความสะดวกการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ (1) การคุ้มครองการลงทุนให้แก่นักลงทุนของภาคี
หลังจากท่ีได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจแล้วในอีกภาคีหนึ่ง รวมถึงการปฏิบัติต่อการลงทุนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและ
การให้ความคุ้มครองและความมั่นคงอย่างครบถ้วน และการคุ้มครองเรื่องการเวนคืนและการชดเชย และการโอนเงิน 
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเข้าและออกจากประเทศที่เป็นผู้รับการลงทุน เป็นต้น และ (2) การส่งเสริมและการอ านวย 
ความสะดวกการลงทุน อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุน การท าให้กระบวนการส าหรับการยื่นข อ 
และการอนุมัติการลงทุนง่ายขึ้น การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านการลงทุน และการจัดตั้งศูนย์การลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวในแต่ละภาคี เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้เสนอความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง 
และความตกลงด้านการลงทุนระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 2 ฉบับ เพื่อขอความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ก่อนลงนามรับรองต่อไป 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และ

การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารในข้อ 1.1 – 1.3 โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมลงนามและ/หรือรับรองเอกสารในข้อ 1.1 – 1.3 
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในตราสาร  

ขยายจ านวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในข้อ 1.4 ทั้งนี้  
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมิได้เป็นผู้ลงนามในตราสารดังกล่าว ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ 
มีหนังสือมอบอ านาจเต็ม (full powers) ให้กับผู้แทนเพื่อลงนามในตราสารฯ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องมีเอกสารที่จะมีการลงนาม (to be 

signed) โดยผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน 1 ฉบับ เอกสารที่จะมีการรองรับ (to be adopted) จ านวน 20 ฉบับ 
เอกสารที่คาดว่าจะมีการรับรองเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ และเอกสารที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะลงนามจ านวน 1 ฉบับ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 ฉบับ 

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ท าการรวบรวมเพื่อเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันนี้
จ านวน 23 ฉบับ ส าหรับอีก 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการปูองกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ 
(ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime) และ (2) ร่างถ้อยแถลงร่วมด้านการส่งเสริมสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน (Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN)  

ทั้งนี้ เอกสารจ านวน 23 ฉบับท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้มีดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ และอื่นๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1 เอกสารที่ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนจะลงนามจ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ร่างฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN 

Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers) 
1.2 เอกสารที่ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรองจ านวน 18 ฉบับ ได้แก่ 

(1) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรม (ASEAN Declaration on Innovation) 
(2) ร่างวาระการด าเนินงานในการสร้างความตระหนักในเรื่องการส่งเสริมขีดความสาม ารถทาง

เศรษฐกิจของสตรีในอาเซียน (Action Agenda on Mainstreaming Women’s Economic Empowerment in 
ASEAN) 

(3) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการปูองกันเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีสันติสุข ไม่แบ่งแยก  
มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพดี และมีความกลมเกลียว (ASEAN Declaration on ‘Culture of Prevention’ for a Peaceful, 
Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society) 

(4) ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และ
เปูาหมายการพัฒนาการที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงมิติหญิงชาย (ASEAN Declaration on the Gender – Responsive 
Implementation of the ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals) 

(5) ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการรับรองดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (ASEAN Declaration on 
the Adoption of the ASEAN Youth Development Index) 

(6) ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ (ASEAN Leaders’ 
Declaration on Ending all Forms of Malnutrition) 

(7) ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ: การต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้กรอบ
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (ASEAN Leaders’ Declaration on Antimicrobial Resistance (AMR): Combating AMR 
through One Health Approach) 

(8) ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ (ASEAN Leaders’ 
Declaration on Disaster Health Management) 

(9) ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (ASEAN Joint Statement on Climate Change 
to the 23rd Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCCC COP – 23) 

(10) ร่างปฏิญญาส าหรับทศวรรษเพื่อการคุ้มครองชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้  
ค.ศ. 2017 – 2027 (ASEAN – China Leaders’ Declaration for a Decade of Coastal and Marine 
Environmental Protection in the South China Sea 2017 – 2027) 
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(11) ร่างปฏิญญามะนิลาในโอกาสครบรอบ 20 ปีความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (Manila 
Declaration on the 20th Anniversary of ASEAN Plus Three) 

(12) ร่างถ้อยแถลงผู้น าอาเซียนบวกสามว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร (ASEAN Plus 
Three Leaders’ Statement on Food Security Cooperation) 

(13) ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – 
สหรัฐฯ (Joint Statement of the ASEAN – U.S. Commemorative Summit on the 40th Anniversary of the 
ASEAN – U.S. Dialogue Relations) 

(14) ร่างถ้อยแถลงอาเซียน – สหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องสารสนเทศและประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัล 
(ASEAN – U.S. Statement on Cyber and Digital Economy Issues) 

(15) ร่างปฏิญญาผู้น าการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (EAS Leaders’ Declaration on Anti – Money Laundering and 
countering the Financing of Terrorism) 

(16) ร่างถ้อยแถลงผู้น าการประชุมสุดยอดผู้น าเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่ วมมือในการบรรเทา
ความยากจน (EAS Leaders’ Statement on Cooperation in Poverty Alleviation) 

(17) ร่างถ้อยแถลงผู้น าการประชุมสุดยอดผู้น าเอเชียตะวันออกว่าด้วยอาวุธเคมี (EAS Leaders’ 
Statement on Chemical Weapons) 

(18) ร่างถ้อยแถลงผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปูองกันและต่อต้านการก่อการร้าย 
แนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง และการเผยแพร่แนวคิดของผู้ก่อการร้าย (EAS Leaders’ Statement on Preventing and 
Countering Terrorism, Radicalisation, Violent Extremism and the Spread of the Terrorist Ideology) 

1.3 เอกสารที่คาดว่าผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนจะรับรองเพ่ิมเติม 3 ฉบับ ได้แก่ 
(1) ร่างถ้อยแถลงร่วมอาเซียน – จีนว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตที่มี

ประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน (ASEAN – China Joint Statement on Comprehensively Strengthening Effective 
Anti – Corruption Cooperation) 

(2) ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการเช่ือมโยง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Joint Statement between ASEAN and China on Further Deepening the 
Cooperation of Infrastructure Connectivity) 

(3) ร่างถ้อยแถลงการของประชุมสุดยอดอาเซียน – สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี
ของการก่อตั้งความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน – สหภาพยุโรป (Statement of the ASEAN – EU Commemorative 
Summit on the Occasion of the 40th Anniversary of the Establishment of ASEAN – EU Dialogue 
Relations) 
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1.4 ร่างเอกสารที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะลงนามจ านวน 1 ฉบับ ได้แก่ 
ร่างตราสารขยายจ านวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Instrument of Extension of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) 
2. โดยที่เอกสารในข้อ 1.1 – 1.3 เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน  

โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

3. โดยที่เอกสารในข้อ 1.4 เป็นตราสารที่แสดงความยินยอมร่วมกันของรัฐสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้รับสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา ในฐานะรัฐภายนอกภูมิภาคเข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันอกเฉียง
ใต้ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสาร
ที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในส่วน 
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์  
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่องการจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศน าร่างฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน  
ต่างด้าว ของกระทรวงแรงงาน ไปเจรจาในคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อยืนยันให้ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน  
ว่าร่างฉันทามติฯ ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อนน าเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ดังกล่าว และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้ความเห็นชอบที่ไทยจะร่วมในการแถลงการณ์ข้างต้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31  
โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมในการแถลงการณ์ดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 2. พ.ย. 2555 ณ กรุงพนนเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้น าอาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู่

เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุุน เกาหลี อินเดีย และนิวซีแลนด์ ได้ออกปฏิญญาร่วมเพื่อประกาศให้มีการ
เริ่มเจรจาจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 
RCEP) อย่างเป็นทางการในปี 2556 และเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2559 ณ สปป. ลาว ผู้น า RCEP ได้ออกแถลงการณ์ 
ขยายระยะเวลาในการสรุปผลการเจรจาเป็นให้สรุปผลโดยเร็วจากเปูาหมายเดิมปี 2559 

2. ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่  31 ระหว่างวันที่  13-14 พ.ย. 2560 ณ กรุงมะนิลา  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้น า RCEP จะรับทราบรายงานการประเมินผลความคืบหน้าการเจรจา RCEP ซึ่งจัดท าโดยรัฐมนตรี 
RCEP และจะประกาศแถลงการณ์ร่วม (Joint Leaders’ Statement on the Regional Comprehensive Economic 
Partnership) โดยไม่มีการลงนาม เพื่อประกาศความคืบหน้าการเจรจา RCEP 

3. การเจรจา RCEP ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ  
และการลงทุน 2) กฎเกณฑ์ และ 3) ความร่วมมือ ในขณะนี้ สามารถสรุปผลได้ 2 บทจากทั้งหมด 20 บท คือ บทความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ และบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งในช่วงการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 20 ระหว่าง
วันท่ี 17 - 28 ต.ค. 2560 ณ เมืองอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี จะมีการเจรจาต่อเนื่องและจัดท ารายงานความคืบหน้า 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
อย่างเป็นธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเจรจาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีและผู้น า RCEP ต่อไป 
4. ร่างแถลงการณ์ร่วมมีสาระส าคัญ ดังนี้ ผู้น าได้รับทราบถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ในการเป็นตัวขับเคลื่อน

ส าคัญของการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นย้ าที่จะสรูปผลการเจรจาเพื่อให้ RCEP 
เป็นความตกลงที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติ 
ที่พิเศษและแตกต่าง มีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการโดยจะประกาศผลลัพธ์ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
การเปิดตลาด กฎเกณฑ์ และความร่วมมือ และมีการเจรจาในเรื่องต่างๆ 18 ประเด็น ตามโครงร่างของความตกลง  
RCEP ได้แก่ 

1) การค้าสินค้ามีเปูาหมายที่จะยกเลิกภาษีศุลกากรของสินค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และระบุอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี 

2) กฎถิ่นก าเนิดสินค้า ก าหนดแนวทางการพิจารณาสินค้าและวิธีการในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรตามความตกลง 

3) พิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวกทางการค้า สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทาน
ในภูมิภาคมีความเจริญเติบโต โดยท าให้มั่นใจเกี่ยวกับความแน่นอน ความสอดคล้อง และความโปร่งใสในการบังคับ 
ใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านศุลกากร รวมถึงให้มีการตรวจปล่อยสินค้าที่รวดเร็ว 

4) มาตรการสุขอนามัยแบะสุขอนามัยพืช ก าหนดกรอบพื้นฐานส าหรับความปลอดภัยทางอาหาร  
รวมถึงสุขอนามัยของสัตว์และพืชบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยให้บังคับใช้ตามความจ าเป็นและไม่เป็นการกีดกันทาง
การค้า และส่งเสริมการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก 

5) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ส่งเสริมการปฏิบัติตามความ  
ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก 

6) มาตรการเยียวยาทางการค้า ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้าส าหรับประเทศ
สมาชิกที่สนับสนุนการเปิดเสรีการค้า และยังคงยึดหลักการภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก 

7) การค้าบริการ สร้างบนข้อผูกพันด้านบริการภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการและความตกลง
การค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

8) บริการการเงิน สนับสนุนกฎระเบียบที่ก าหนดข้อบังคับทางการเงินและส่งเสริมความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น  
โดยให้มีพื้นที่ส าหรับก าหนดนโยบายอย่างเพียงพอที่จะคุ้มครองความเสี่ยงต่อความไม่มีเสถียรภาพของระบบการเงิน 

9) บริการโทรคมนาคม ก าหนดโครงสร้างกฎระเบียบที่ส่งผลทางการค้าและเน้นย้ าสิทธิของสมาชิกในการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ ในขณะที่ต้องรักษาสภาพแวดล้อมด้านโทรคมนาคมอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 

10) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ก าหนดพันธกรณีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและพิธีการการตรวจ
คนเขา้เมืองส าหรับบุคคลธรรมดาตามหมวดหมู่ที่ระบุในข้อผูกพันเฉพาะของแต่ละประเทศสมาชิก 

11) การลงทุน สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนภายในภูมิภาค ซึ่งครอบคลุม 4 เสาหลัก คือ การคุ้มครอง การ
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เปิดเสรี การส่งเสริม และการอ านวยความสะดวก 
12) การแข่งขัน ส่งเสริมการแข่งขันในตลาดและยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของ

ผู้บริโภคผ่านทางการใช้และรักษากฎหมายและกฎระเบียบที่จะห้ามกิจกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันและผ่านทางความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคในด้านการพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายและกฎระเบียบ 

13) ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการรวมตัวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการสร้าง  
การใช้ประโยชน์ การคุ้มครอง และการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยค านึงถึง
ระดับที่แตกต่างกันของการพัฒนาและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ และความแตกต่างของระบบกฎหมายระดับชาต ิ

14) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิก และสนับสนุนการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปกว้างขวางขึ้น 

15) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก าหนดพื้นที่ส าหรับประเทศสมาชิกในการด าเนินกิจกรรม  
และโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน
การเข้าร่วมและได้รับผลประโยชน์จากโอกาสต่างๆ 

16) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในสาขาที่เป็น
ประโยชน์และมีความสนใจร่วมกัน โดยเน้นไปที่การปฏิบัติและการใช้ประโยชน์จากความตกลง 

17) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ส่งเสริมความโปร่งใสของกฎหมาย กฎระเบียบและกระบวนการ และพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 

18) การระงับข้อพิพาท มีกระบวนการส าหรับการหารือและการระงับข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และโปร่งใส 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ 
 

  



28 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 

ครั้งท่ี 29 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน
รับรองเอกสารดังกล่าว 

2. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งกระทบต่อสาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 

10-11 พ.ย. 2560 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 ในวันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ นครดานัง โดยได้เชิญ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม  
และที่ประชุมจะรับรองร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค  
ครั้งท่ี 29 

2. สาระส าคัญของเอกสาร 
2.1 ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 (ปฏิญญาดานัง) สรุปความมุ่งมันและปฏิญาณ 

ของผู้น าฯ ภาคใต้หัวข้อหลักของการหารือ คือ “การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน” 
 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สศก./วก./ปศ./มกอช./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น าและ
รัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปคในการร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) การส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนวัตกรรม และการจ้างงานท่ีครอบคลุมและยั่งยืน 
(2) การสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
(3) การเสริมสร้างขีดความสามารถและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อย 
(4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(5) การส่งเสริมอนาคตร่วมกัน 

2.2 เอกสารภาคผนวกของร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 25 มี 4 ฉบับ ได้แก ่
(1) ภาคผนวก A: วาระการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเงิน 

และสังคม ในภูมิภาคเอเปค 
(2) ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 
(3) ภาคผนวก C: ยุทธศาสตร์เอเปคว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อยที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน และมีนวัตกรรม (ริเริ่มโดยไทยและเปรู) 
(4) ภาคผนวก D: ข้อริเริ่มเอเปคในการส่งเสริมสตาร์ทอัพท่ีมีนวัตกรรม 

2.3 ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 สรุปความก้าวหน้าของประเด็นส าคัญต่างๆ  
ในปี 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 
(2) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน มีนวัตกรรม และครอบคลุม 
(3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม  

และรายย่อม (MSMEs)  
(4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศ 
2.4 เอกสารภาคผลวกของร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 29 มี 5 ฉบับ ได้แก ่

(1) ภาคผนวก A: การด าเนินการของเอเปคเพื่อไปสู่ปี 2563 และอนาคต 
(2) ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือเอเปคว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้ามพรมแดน 
(3) ภาคผนวก C: แผนปฏิบัติการส าหรับกรอบการท างานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเนื่องด้านความ

มั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2561 – 2563 
(4) ภาคผนวก D: แผนปฏิบัติการส าหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบทและเขตเมือง เพื่อสร้าง

เสริมความมั่นคงทางอาหารและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
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(5) ภาคผนวก E: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศของเอเปคส าหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาแม่ปราบ ปุาแม่อาบ และปุาแม่ลี้ ในท้องที่ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ 

ต าบลแม่ถอด ต าบลนาโปุง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยจง) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาแม่ปราบ ปุาแม่อาบ และปุาแม่ลี้ 
ในท้องที่ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ ต าบลแม่ถอด ต าบลนาโปุง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยจง) ที่ได้ปรับแก้ไขจากร่างที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติปุาสงวนแห่งชาติและที่ปุาไม้อื่นๆ 

เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งตามความเห็น สคก. เรื่องเสร็จที่ 511/2533 เห็นว่าคณะกรรมการ
หรือคณะที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่มีมติ ครม. ให้แต่งตั้งขึ้นหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งโดยมิใช่เป็น
คณะกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามระเบียบปฏิบัติราชการประจ านั้น เมื่อความเป็น
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต าแหน่งในการบริหารราชการแผ่นดินไปเมื่ อใด 
คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาต่างๆ ดังกล่าวย่อมพ้นจากต าแหน่งไปพร้อมกันด้วย โดยจะพ้นจากต าแหน่ง  
เมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่เช่นเดียวกัน 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการด าเนินการประกาศ
พืน้ท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถด าเนินการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งในคราวประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 มิ.ย. 2560 ที่ประชุมมีมติให้กันพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ปุา
ชุมชนออกและให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยจงไปส ารวจและจัดท าข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในพื้นที่ดังกล่าว 
โดยเฉพาะกรณีต้นจ าปีหลวงเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการขอผนวก พื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป  
และให้ตรวจสอบและปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่ได้คุ้มครอง ดูแล รักษาพื้นที่จริง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนและเพื่อ
อ านวยประโยชน์อ่ืนแก่รัฐและประชาชนสืบไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และจากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ค านวณเนื้อที่อุทยานแห่งชาติดอยจงที่ได้ปรับแก้แนวเขตแล้ว  
คงเหลือพื้นที่ที่เหมาะสมก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  เนื้อที่ประมาณ 338.8912 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
211,807 ไร่ จากเดิม เนื้อท่ีประมาณ 346.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 216,365 ไร่ 

3. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการบุกรุก แผ้วถาง  ยึดถือครอบครองพื้นที่ปุาไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ปุา ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวม ซึ่งบริเวณที่ดินภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงต่ าสลับซับซ้อนของแนวเทือกเขาถนนธงชัย สภาพปุายังอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ปุาหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติเหมาะสมแก่การท่องเที่ยว ได้แก่ น้ าตกตาดปูุหล้า น้ าตกธารมะไฟ 
เด่นเกี้ย ผากาน ถ้ าผาชัน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส าคัญและเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ สมควรสงวนไว้ให้เป็นที่ศึกษา
และรื่นรมย์ของประชาชน ดังนั้นจึงสมควรด าเนินการเร่งด่วนในเรื่องการปูองกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพิ่มเติมด้วย
การก าหนดบริเวณที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ 

4. ส าหรับการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่มีการทับซ้อนกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีน้ัน ทส. จะด าเนินการภายหลังจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีแล้ว 
เนื่องจากการออกกฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการซึ่งอาจท าให้เกิดช่องว่าง 
ของกฎหมายส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นท่ีในบริเวณนี้ได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง

รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของปุา สัตว์ปุา ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณที่ดิน  
ปุาแม่ปราบ  และปุาแม่อาบ และปุาแม่ลี้ ในท้องที่ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ ต าบลแม่ถอด ต าบลนาโปุง อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 338.8912 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 211,807 ไร่ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  
และเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน รวมทั้งเพื่ออ านวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน  
แต่เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดิน ในท้องที่ต าบลปุาไผ่ ต าบลลี้ ต าบลดงด า และต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวั ดล าพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
พ.ศ. 2536 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะดา ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ 
ต าบลแม่กัวะ ต าบลนายาง ต าบลสมัย ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ และต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537 และมีพื้นที่ทับซ้อนปุาสงวนแห่งชาติที่กรมปุาไม้ส่งมอบให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการประกาศก าหนด  
เขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเห็นสมควรให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ด าเนินการ 
กันพ้ืนท่ี เขตปฏิรูปท่ีดินออกจากเขตที่จะประกาศก าหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยจง ท้ังนี้ ขอให้ด าเนินการแก้ไขส่วน
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ที่ทับซ้อนก่อนการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รวมทั้งกรมชลประทานขอให้ ทส . ประสานกับหน่วยงาน 
ในพื้นที่เพื่อให้ค านึงถึงขอบเขตการซ้อนทับของพื้นที่รวมถึงโครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ  
เขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินปุาแม่ปราบ ปุาแม่อาบ และปุาแม่ลี้ ในท้องที่ต าบลนายาง 
อ าเภอสบปราบ ต าบลแม่ถอด ต าบลนาโปุง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติดอยจง) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการออก
กฎกระทรวงเพิกถอนปุาสงวนแห่งชาติ ในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : การลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับปี ค.ศ. 2017 - 2021 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบการลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United 
Nations Partnership Framework : UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกรอบความ
ร่วมมือดังกล่าว และมอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องติดตามและร่วมกับทีมงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 
(United Nations Country Team : UNCT) ขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้กรอบ UNPAF ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบร่างกรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 

มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับหน่วยงานสหประชาชาติในประประเทศไทย
ส าหรับช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับความร่วมมือเชิงกระบวนการ (Process - oriented) ได้แก่ (1) การ
ก าหนดและบังคับใช้นโยบาย (2) การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม (3) การให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในฐานะ
หุ้นส่วนในการพัฒนา และ (4) การขยายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
และให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในร่าง UNPAF ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศไป
พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรม และ
เรื่องอุบัติภัยบนท้องถนนและความเสี่ยงจากการขนส่งสารเคมีอันตราย ตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์แ ละ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย 

2. กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีลงนามกรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 เมื่อวันที่  
27 กรกฎาคม 2560 โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามฝุายไทย และนาง Deirdre Boyd ผู้ประสานงาน
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย พร้อมผู้แทนหน่วยงานภายใต้ UNCT เป็นผู้ลงนามฝุายสหประชาชาติ 

3. กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนถ้อยค าของร่างกรอบ UNPAF ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ 1) เพื่อให้ครอบคลุม
พัฒนาการที่เป็นปัจจุบันและรัฐบาลให้ความส าคัญ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ครอบคลุมพัฒนาการที่เป็นปัจจุบันและรัฐบาลให้
ความส าคัญ รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศและ UNCT ได้ปรับร่างฯ 
เพื่อความถูกต้องตามหลักภาษา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 การปรับถ้อยค าตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ 
3.1.1 ปรับเปลี่ยนเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ 3  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน าแนวปฏิบัติด้านการด าเนินธุรกิจและการลงทุนที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนมาใช้ด้วย 
3.1.2 ปรับเพิ่มประเด็นเรื่องการขยายการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมในยุทธศาสตร์ผลลัพธ์ที่ 4 เพื่อให้

สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
3.2 การปรับถ้อยค าตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 ปรับเพิ่มข้อความในหน้า 11 ภายใต้ข้อ III. SITTUATION ANALYSIS หัวข้อย่อย 
Environment, Natural Resources, Climate Change and Disaster Resilience วรรค 3 ซึ่งระบุรายละเอียดการ
ด าเนินงานของไทยภายใต้ความตกลงปารีส เพื่อความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสาร Nationally Determined 
Contribution 

3.2.2 แก้ไขข้อความในภาษาอังกฤษและเพิ่มเติมค าให้ชัดเจนในฉบับแปลภาษาไทยใน indicators  
ข้อ 6 ภายใต้ Annex I: Results Matrix 

3.2.3 ขอให้ใช้ข้อมูลแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 
NAMAs Roadmap และ NDC Roadmap ในคอลัมน์ Baseline & Target (2021) 

3.2.4 เพิ่มช่ือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของ SDG 7 คือ กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ Means of Verification และ Role of Partners ที่จะต้องเป็นผู้ประเมินการด าเนินงานและ
รวบรวมข้อมูล 

3.2.5 เพิ่มเติมรายละเอียดภายใต้หัวข้อ Risk and Assumption เกี่ยวกับการขาดกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมือทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างบูรณาการในภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.6 ก าหนดเปูาหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับการแสดงเจตจ านงในการลดก๊าซของ
ประเทศไทย รวมทั้งสอดคล้องกับเปูาหมายระยะกลางด้านการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 

ส าหรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการน าประเด็นด้านอุบัติภัยบนท้องถนนและ
ความเสี่ยงจากการขนส่งสารเคมีอันตรายเข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศและ  UNCT เห็น
พ้องกันว่า ร่าง UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 มีถ้อยค าที่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวทั้งในเอกสารหลักและ
เอกสารแนบท้าย Results Matrix (ตัวช้ีวัดที่ 35) แล้วรวมทั้งร่างนี้ยังระบุให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการร่วมกับ UNCT ในรายละเอียดต่อไปด้วย จึงมิได้ปรับร่างเพิ่มเติม และได้แจ้งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทราบแล้ว ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ขัดข้อง 
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4. กรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 จะส่งผลเชิงบวกในการสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
รวมถึงเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

5. งบประมาณด าเนินการภายใต้กรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 จะได้รับการจัดสรรจากแต่ละ
หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยภายใต้แผนงานของแต่ละโครงการเป็นรายปี จึงมิได้ก่อภาระด้านงบประมาณ
เพิ่มเติม หรือให้สิทธ์ิและความคุ้มกันที่เกินไปกว่าความตกลงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาชาติ 

6. กระทรวงการต่างประเทศมีข้อสังเกตว่า การจัดท ากรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 แม้ว่าจะใช้
เวลานาน เนื่องจากการระดมความเห็นของภาคส่วนต่างๆ และการเจรจาร่างฯ ระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติหลายครั้ง แต่ก็มี
ส่วนส าคัญในการสร้างความเป็นเจ้าของ (ownership) ของหน่วยงานไทยและ UNCT ซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินความ
ร่วมมือท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมีความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ประโยชน์จากพลวัตที่มีอยู่ในขณะนี้ก าหนดการหารือกับ 
UNCT เพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนฯ อย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันกระทรวงการ
ต่างประเทศได้เสนอให้ UNCT มีกลไกเสริมสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารการท างานของสหประชาชาติให้สาธารณชน
ไทยทราบและสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือท่ีมีอยู่ยิ่งข้ึนด้วยแล้ว 

7. โดยที่ร่างกรอบ UNPAF ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 มีประเด็นที่ต้องมอบหมายหน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องติดตามและร่วมกับ UNCT ขับเคลื่อนการด าเนินการ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดท าตารางติดตามการ
ด าเนินการภายใต้กรอบดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบการลงนามกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership 
Framework : UNPAF) ฉบับปี ค.ศ. 2017 – 2021 รวมถึงการปรับเปลี่ยนร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าว  
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการด าเนินการภายใต้กรอบ UNPAF ฉบับปี  
ค.ศ. 2017 – 2021 ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทย 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ทุกหน่วยราชการเร่งรัดการด าเนินการตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 (เรื่อง ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ) เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค .ศ. 2030 
(Sustainable Development Goals : SDGs) โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 

2. ให้ กต. ในฐานะหัวหน้าคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Voluntary National Review : VNR) และ สศช. ร่วมกันเผยแพร่รายงาน VNR ของไทย และผลการเสนอรายงาน VNR 
แก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
การขับเคลื่อน SDGs โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและในหมู่เยาวชน 

3. ให้ มท. หน่วยงานหลักแต่ละเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ สสช. ร่วมกันประเมินสถานะตัวช้ีวัด SDGs 
ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการวัดความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs และสร้างความร่วมมือตาม
กลไกประชารัฐ และรายงานผลต่อ สศช. เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ต่อไป 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน SDGs มากขึ้น 
โดยเฉพาะการปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต 

5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทของภาควิชาการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการต่างๆ ในการร่วม
ขับเคลื่อน SDGs ทั้งในระดับพื้นที่ (area based) และรายประเด็น (issue based) เพื่อให้เกิดประชารัฐกับภาควิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 ดังนี ้

1.1 เห็นชอบในหลักการข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้บรรลุ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ค .ศ.  2030  
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (Sufficiency Economy Philosophy : 
SEP for SDGs) ให้สอดคล้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิบัติ
การระยะ 5 ปี และ 1 ปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ส าหรับแผนงาน/โครงการ ปี 2560 ให้ทุกส่วนราชการ
เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธ์ิภายในเดือน ต.ค. 2560 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 เห็นชอบ (ร่าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level 
Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High-Level Segment เพื่อน าเสนอต่อเวที
หารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development 
: HLPF) ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญในทุกสังคมโดยไม่
ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 

3. กต. ได้รับมอบหมายจาก กพย. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นหัวหน้า
คณะท างานจัดท ารายงาน VNR โดยรายงาน VNR ประกอบด้วยการน าเสนอความคืบหน้า ความท้าทาย และแนวปฏิบัติ
ที่ดีของไทยในการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

4. คณะผู้แทนไทยน าโดย รมว.กต. และผู้แทนจากส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ได้น าเสนอรายงาน VNR ต่อที่
ประชุม HLPF แล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินการตามวาระ SDGs กับ
ประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมอีก 42 ประเทศ และ กต. ได้รายงานด้วยวีดีทัศน์ต่อ ครม. แล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 ทั้งนี้ 
การน าเสนอรายงาน VNR ของไทยได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากมีการรวมผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนเยาวชนในการ
น าเสนอด้วย แบะมีเนื้อหาสาระครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมักยกเป็นกรณี/
หรือข้อมูลเป็นด้านๆ ไป 

5. ที่ประชุม HLPF ได้รับรองเอกสาร Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on 
Sustainable Development and the ECOSOC High Level Segment ซึ่งมีสาระส าคัญย้ าความมุ่งมั่นที่จะอนุวัติ
วาระ SDGs โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ด าเนินการตามวาระ SDGs โดยเฉพาะในประเด็น
ตามเปูาหมายที่มีการทบทวนความคืบหน้าเชิงลึกในปี 2560 ได้แก่ เป้าหมายท่ี 1 การขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 
ความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายที่ 3 สุขภาพ เป้าหมายที่ 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม 
โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 14 ระบบนิเวศทางทะเล และเป้าหมายที่ 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา  
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญจากร่างเอกสารฯ ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 18 ก.ค. 2560 
(ตามข้อ 2) ทั้งนี้ อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อตัดวรรคที่มีเนื้อหากล่าวถึงกลุ่มคนที่อยู่
ภายใต้อาณานิคมและการยึดครองโดยต่างชาติ (peoples living under colonial and foreign occupation) และ
องค์การการค้าโลกออกตามล าดับ แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงให้คงวรรคดังกล่าวไว้ 
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6. รายงาน VNR ของไทยครอบคลุมประเด็นส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
6.1 ความท้าทายในแต่ละเปูาหมายในบริบทไทยทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การลดความ

เหลื่อมล้ า เกษตรกรรมยั่งยืน การลดอุบัติเหตุทางถนน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า ความมั่นคงทางพลังงาน  
การจัดการสารเคมีและของเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ไปพร้อมๆ กันโดยไม่เกิด
ความขัดแย้งทางนโยบาย หรือท าให้ต้องลดความส าคัญของบางประเด็นลงไป (trade-off) จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสนับสนุนการออกแบบนโยบายให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและลดความขัดแย้งทางสังคมในประเดน็
ด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งภาควิชาการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนได้ 

6.2 ข้อมูลสถิติและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และจ าเป็นต่อการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ สสช. ในฐานะฝุาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กพย. ได้กลั่นกรองตัวช้ีวัด 
SDGs แล้วพบว่าฐานข้อมูลสถิติของไทยครอบคลุมตัวช้ีวัด SDGs ของสหประชาชาติในระดับหนึ่ง โดยสอดคล้องทั้งหมด 
84 ตัวช้ีวัด และสอดคล้องบางส่วน 29 ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 241 ตัวช้ีวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2560) อย่างไรก็ดี
ตัวช้ีวัดของสหประชาชาติหลายตัวเป็นเพียงตัวช้ีวัดแทน (proxy) ที่ผู้เช่ียวชาญเสนอขึ้นมา เนื่องจากเหมาะสมและสะดวก
ส าหรับการวัดและเปรียบเทียบความคืบหน้าของทุกประเทศ ซึ่งในบางกรณีเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม SDGs 
โดยค านึงถึงผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลัก การพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทไทยขึ้นมาใช้ติดตามความคืบหน้าใน
ประเทศย่อมจะเป็นประโยชน์ 

6.3 การขับเคลื่อน SDGs ของไทยในระดับนโยบายและเชิงกระบวนการถือได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก 
โดยได้จัดตั้ง กพย. เป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก จัดล าดับความส าคัญเปูาประสงค์เร่งด่วน จัดท าแผนที่น าทางส าหรับทั้ง 17 
เปูาหมาย จากการเข้าร่วมน าเสนอ VNR พบว่า ทุกประเทศให้ความส าคัญในการด าเนินการขั้นต่อไป คือ การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ซึ่งที่ประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันท่ี 7 ก.ค. 2560 ได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ว่า ต้องจัดท าแผนให้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค โดยขับเคลื่อนไปพร้อมกันท่ัวประเทศและให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุดก่อน ในขณะเดียวกันต้องส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

6.4 ภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัวอย่างมากกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีส่วนร่วมในกลไกประชารัฐ ซึ่งใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และยังด าเนินการด้วยตนเองในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
Global Compact Network Thailand น าหลักการของ UN Global Compact เข้ามาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการ SDGs ในห่วงโซ่การผลิต และการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
ตามหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ภาคเอกชนหลายบริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปี 
และ/หรือ รายงานความยั่งยืนในบริบทของ SDGs บ้างแล้ว การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อน 
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SDGs เป็นสิ่งที่สามารถด าเนินการเพิ่มเติมได้ 
7. เพื่อให้ ครม. ได้รับทราบผลการเข้าร่วมประชุมการน าเสนอรายงาน VNR การรับรองเอกสาร Ministerial 

Declaration of the High-Level Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High 
Level Segment เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมขับเคลื่อนวาระ SDGs ให้เกิดความคืบหน้าเนื่องจาก
การเข้าร่วม VNR เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศอื่น ซึ่งบางส่วนสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในบริบทของไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค .ศ. 2030 เพื่อบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปูาหมายและ 169 เปูาประสงค์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้ต้องมีการบูรณาการการท างานและต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ จึงจ าเป็นต้องเสนอให้ ครม . พิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ กต. ได้เสนอตารางสรุปข้อเสนอการด าเนินงานของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องตามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทย ดังนี ้

การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. เร่งรัดการด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2559 เรื่อง ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 

ทุกหน่วยราชการ 

2. ประเมินสถานะตัวช้ีวัด SDGs ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวัดความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs และสร้างความร่วมมือตามกลไก
ประชารัฐ และรายงานผลต่อ สศช. เพื่อน าเสนอ กพย. 

มท./สสช. 

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน SDGs มาก
ขึ้น โดยเฉพาะการปรับแนวทางด าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต 

กค . /พณ./อก . /กต . /สกท . /
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน 

4. ส่งเสริมบทบาทของภาควิชาการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการต่างๆ ในการ
ร่วมขับเคลื่อน SDGs ทั้งในระดับพื้นที่ (area based) และรายประเด็น (issue 
based) เพื่อให้เกิดประชารัฐกับภาควิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

ศธ./วท./กต./ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
1. เห็นสมควรให้ทุกหน่วยราชการเร่งรัดการด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี  25 ต.ค. 2560 เรื่อง ข้อคิดเห็น
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เกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 

2. เห็นสมควรให้ กต. ในฐานะหัวหน้าคณะท างานจัดท ารายงาน VNR และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกันเผยแพร่ VNR ของไทยและผลการเสนอรายงาน VNR แก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของในการขับเคลื่อน SDGs 
โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและหมู่เยาวชน 

3. เห็นสมควรให้ มท. หน่วยงานหลักแต่ละเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส านักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกัน
ประเมินสถานะตัวช้ีวัด SDGs ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับวัดความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs 
และสร้างความร่วมมือตามกลไกประชารัฐ และรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

4. เห็นสมควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อน SDGs 
มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับแนวทางการด าเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต 

5. เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมบทบาทของภาควิชาการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการต่างๆ  
ในการร่วมขับเคลื่อน SDGs ทั้งในระดับพื้นที่ (area based) และ ราย ประเด็น (issue based) เพื่อให้เกิดประชารัฐกับ
ภาควิชาการอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณากรณีมีความจ าเป็นที่จะออกร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดเขตควบคุมศุลกากร 
จ านวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ จ านวน 15 ฉบับ ตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กรมศุลกากรได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดเขตควบคุมศุลกากร จ านวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง 

ในเรื่องต่างๆ จ านวน 15 ฉบับ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัด
สงขลา เป็นเขตควบคุมศุลกากร พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการใช้ราคาและก าหนดราคาศุลกากร พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. .... 
4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากรและก าหนดที่ใดๆ ให้เป็น

ด่านพรมแดน พ.ศ. .... 
5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการยื่นใบขนส่งสินค้าและการเสียอากรส าหรับก๊าซ

ธรรมชาติและพลังงานไฟฟูาท่ีน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่ใน

เขตศุลกากรและที่น าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าอันตราดังกล่าว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
8. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ. .... 
9. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการแจ้งเลิกการด าเนินการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม./กป./ปศ./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กฎหมายศุลกากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. .... 
10. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 
11. ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 
12. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การแจ้งเลิกการด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
13. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาต และการอนุญาตประกอบกิจการใน

เขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
14. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขต

ปลอดอากร พ.ศ. .... 
15. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

16. กฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ ยวกับการควบคุมการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอด
อากร พ.ศ. .... 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจ านวน 1 ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน 15 ฉบับ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวม 16 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071160 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2/2560 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. ดังนี ้
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 2560 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้ 

ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ทราบต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2560  

เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
มีมติดังนี้ 

1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
นายกรัฐมนตรี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ 2/2560 แจ้งประเด็นส าคัญว่ารัฐบาล

ด าเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายไปพ้ืนท่ีอื่น ทั้งนี้จะพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาการเกษตร และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างสอดคล้อง
สนับสนุนกัน นอกจากนั้นในการพัฒนาภาคต่างๆ จะพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 

(1) มอบหมาย มท. และ กษ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่  EEC  
โดยให้มีการปรับระบบการท าการเกษตรทั้งเรื่องการใช้พื้นที่และระบบการท าการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ 
EEC 

(2) มอบหมาย ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ EEC  

(3) มอบหมาย คค. วางแนวทางให้การรถไฟทางคู่เช่ือมโยงจากพื้นที่ EEC สามารถต่อไปยัง ทวาย-ย่างกุ้ง- 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อ ให้การด า เนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด าเนินการได้ทันเวลา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ติลาวา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปจนถึงอินเดีย 
โดยมอบหมายให้ สกรศ. เป็นผู้ประสานงาน รวบรวมและน าเสนอคณะกรรมการนโยบายต่อไป 

2 โครงการลงทุนท่าเรือหลัก 3 แห่งและการเชื่อมโยงโดยระบบรถไฟทางคู่อย่างไร้รอยต่อ 
(1) เพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟให้ได้ 4 ล้านตู้ต่อปี และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบ

อัตโนมัติ (Automation) ให้ คค. โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่งจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงานศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม และทบทวนแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบังระยะที่ 3 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100 ล้านบาท 

(2) ให้ปรับแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้เร็วขึ้น โดยให้ได้รับอนุมัติ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ภายในต้นปี 2561 และเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
กลางปี 2561 

(3) มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางให้เอกชนเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ในรูปแบบการบริหารธุรกิจ (PPP Business Case) เอกชนรับผิดชอบการ
ก่อสร้างและโอนทรัพย์สินให้แก่รัฐทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และรับสิทธิการบริหารโครงการ (Build-Transfer-Operate 
: BTO) เพื่อขออนุมัติต่อไป 

(4) อนุมัติให้ คค. โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงานศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถ ไฟ  
ช่วงหัวหมาก–ฉะเชิงเทรา–ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 
200 ล้านบาท 

(5) อนุมัติให้ คค. โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เร่งจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงาน
ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น และรายการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า
คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (หรือ ICD ฉะเชิงเทรา) เพื่อรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศกัมพูชา ผ่านจังหวัดสระแก้ว และเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่ EEC และ  
3 ท่าเรือ กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 40 ล้านบาท 

(6) มอบหมาย คค. วางระบบเช่ือมต่อการขนส่งและกระจายตู้สินค้าระหว่าง ลานกองตู้สินค้า สถานีขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์ และท่าเรือ ให้มีการบริหารแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ตามที่ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจรน าเสนอ 

(7) ให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็น “ประตูสู่เอาเชียทางทะเล (Seaport 
Gateway of Asia)” ตามความเห็นของที่ประชุม โดยศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้
เป็น เมืองท่าเรือ (Port City) ส าหรับการเป็นประตูสู่เอเชียทางทะเลในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการขยายท่าเรือไป
ทางด้านตะวันตกของท่าเรือเดิม เพื่อเตรียมพื้นที่เพื่อการพัฒนาในอนาคตประมาณ 100 – 200 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้
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ให้พิจารณาแนวทางและวิธีการถมทะเลอย่างเหมาะสมควบคู่ไปด้วย และให้วางแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ 
3. ระเบียบการร่วมทุนเอกชนให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนใน EEC 

(1) เห็นชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
เพื่อให้การลงทุนโครงการส าคัญใน EEC สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว และให้ด าเนินการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ตามข้อ 12/2 ของค าสั่ง คสช. ที่ 28/2560 ลงวันท่ี 26 พ.ค. 2560 ต่อไป 

(2) เห็นชอบโครงการ EEC Project List จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก (Aerotropolis) 2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 3) การพัฒนาท่าเรือมาบตา
พุด ระยะที่ 3 และ 4) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะ 3 เพื่อด าเนินการตามร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. .... ต่อไป 

(3) ให้ด าเนินการอธิบายสาระส าคัญตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นการให้เห็นถึงการสนับสนุนเอกชน
ที่สนใจลงทุนอย่างทั่วถึง และเพื่อให้โครงการลงทุนส าคัญในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

4. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC อนุมัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดตั้งเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC และรับทราบพื้นท่ีที่จะประกาศเป็นเขตส่งเสริมในเบื้องต้น 

5. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi อนุมัติให้ประกาศ “เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)” เป็น “เขตส่งเสริมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีพื้นท่ีประมาณ 3,000 ไร่ บริเวณวังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง และพื้นที่ประมาณ 
120 ไร่ บริเวณอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

6. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd 
(1) อนุมัติให้ประกาศ “เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (Digital Park Thailand)” พื้นที่ 709-0-39 ไร่ บริเวณอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
(2) มอบหมาย กต. ศึกษาเรื่อง การตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทผู้เช่ียวชาญ (Tech VISA) 

ทั้งระบบและก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 

มติ ครม. : รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายและรายงานผล  
การด าเนินการต่อส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


